
 

 

 

 

 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số: 685/SGDĐT-KHTC 
V/v góp ý dự thảo Nghị quyết của 

HĐND tỉnh Quy định các khoản thu 

dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo 

dục trong các cơ sở giáo dục công lập 

từ năm học 2021- 2022 trên địa bàn 

tỉnh Lâm Đồng. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Lâm Đồng, ngày 20 tháng 4 năm 2021 

   

Kính gửi:  

- - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh  

-    Lâm Đồng; 

- - Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc; 

- - Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng. 

  

Căn cứ  điểm b khoản 6 Điều 99 của Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

Thực hiện văn bản số 2003/UBND-VX1 ngày 05 tháng 4 năm 2021 của UBND 

tỉnh Lâm Đồng V/v triển khai Nghị định quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục 

mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập, Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai 

biên soạn dự thảo Nghị quyết Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt 

động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2021 – 2022 trên địa bàn 

tỉnh Lâm Đồng. 

Để có cơ sở hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, tham mưu UBND tỉnh trình 

HĐND tỉnh xem xét, quyết định ban hành, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh Lâm Đồng; các sở, ban, ngành thuộc 

tỉnh; UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc góp ý dự thảo Nghị quyết Quy 

định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo 

dục công lập từ năm học 2021 – 2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Văn bản góp ý của 

các đơn vị xin gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo, địa chỉ: Tầng 9 Trung tâm Hành chính 

tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, Phường 4, Tp Đà Lạt, email: 

vanphong.solamdong@moet,edu.vn; phongkhtc.solamdong@moet.edu.vn trước ngày 

20/5/2021. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử 

tỉnh, Sở Thông tin và Truyển thông cho đăng tải nội dung dự thảo Nghị quyết Quy 

định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo 

dục công lập từ năm học 2021 – 2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trên Cổng thông 

tin điện tử tỉnh Lâm Đồng từ ngày 20/4/2021 đến hết ngày 20/5/2021. 
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Tài liệu gửi kèm: Dự thảo (lần 2) Nghị quyết Quy định các khoản thu dịch 

vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 

2021 – 2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

Tài liệu được đăng tải trên Cổng thông tin điển tử tỉnh Lâm Đồng, địa chỉ: 

http://lamdong.gov.vn; Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm 

Đồng, địa chỉ: http://lamdong.edu.vn./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

 

  GIÁM ĐỐC 

  

 

Phạm Thị Hồng Hải 
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